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بعد صمتها عن سقوط آالف الضحايا الفلسطينيين ومئات األطفال، "
المحسوب على " عبد هللا عيسى"سفارة فلسطين بدمشق تستنكر مقتل 

 "النظام السوري
      

 
 

  خان الشيحتجدد القصف على األطراف القريبة من مخيم. 

  مركز العودة يحث األونروا على التدخل العاجل وادخال المساعدات اإلنسانية إلى مخيم خان

 .الشيح

 "طريقة إضافية البتزاز أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام " تجارة المعتقلين

 .السوري
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 التطورات آخر 

بعد صمتها عن سقوط أكثر من 
فلسطينيًا في سورية، الجئًا ( 1923)

أطفال، وتجاهلها لعدد من ( 902)بينهم 
المجازر التي تعرض لها الالجئون 
الفلسطينيون في سورية إثر القصف 
والحصار واستهداف المخيمات 
الفلسطينية في سورية بشكل مباشر، 
أصدرت السفارة الفلسطينية في سورية، 
أمس األول، بيانًا صحفيًا أدانت فيه 

حركة نور "تي أقدمت عليها الجريمة ال
المحسوبة على المعارضة " الدين الزنكي

، "عبد هللا عيسى"السورية المسلحة بذبح 
حيث تقاطع البيان مع معلومات نشرها 

عامًا، األمر الذي ( 39)النظام السوري تتحدث عن العيسى هو طفل فلسطيني يتيم األب عمره 
ارضة السورية يوم أمس صورًا لعبد هللا عيسى نفته مصادر متعددة يوم أمس، حيث نشرت المع

 32وهو بزيه العسكري باإلضافة إلى هوية عسكرية تحمل اسمه وصورته وتظهر عمره البالغ 
 .سنة

من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن جرائم الذبح والقتل خارج نطاق 
ني، بغض النظر عن جنسية أو عمر القانون مدانة وتتعارض مع القانون الدولي واإلنسا

 .الضحية

، "عبد هللا عيسى"فيما اتهم ناشطون السفارة الفلسطينية في سورية بتسيس قضية الضحية 
واستثمار الحادثة إلرضاء الحكومة السورية في دمشق، ودعم روايتها، حيث أكد الناشطون أن 
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آخرين، وعدم ( 3300)واعتقال  الجئًا فلسطينيًا،( 1923)صمت السفارة الفلسطينية عن قضاء 
تحت التعذيب، يؤكد أن السفارة الفلسطينية تسعى الستثمار دماء ( 444)إدانتها لقضاء أكثر من 

 .في أهداف سياسية" عبد هللا عيسى"الضحية 

يذكر أن فلسطينيي سورية كانوا قد ناشدوا السفارة الفلسطينية في دمشق عشرات المرات للتدخل 
ووقف حصار مخيم اليرموك، والقصف  ،تقلين الفلسطينيين لدى النظام السوريلإلفراج عن المع

المتكرر الذي يستهدف المخيمات الفلسطينية في سورية خصوصًا الغارات الجوية والقصف 
بالبراميل المتفجرة والتي كان آخرها في مخيم خان الشيح، إال أن ناشطون فلسطينيون أكدوا عدم 

 .ية بشكل عملي مع أي من تلك المناشداتتجاوب السفارة الفلسطين

في غضون ذلك، أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
الغربي، أن الطائرات السورية، ألقت مساء االمس ثالثة براميل متفجرة على أطراف شارع السعيد 

مدفعي بالتزامن مع تحليق مكثف بالقرب من المخيم، كما تعرضت المزراع المحيطة لقصف 
لطائرات االستطالع، مما أثار حالة من الفزع والخوف بين أبناء المخيم وخاصة األطفال 

 .والنساء

 
يشار أن الطائرات الحربية كانت قد كثفت غاراتها على المخيم منذ نهاية الشهر الماضي ما 

مار كبير في منازل المدنيين، أسفرعن وقوع العشرات من الضحايا والجرحى باإلضافة إلى د
ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء أحداث الحرب (371)ووثقت مجموعة العمل 

 .في سورية
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وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  ،لندن_وفي السياق، حث مركز العودة الفلسطيني 
نقاذ الوضع من المزيد من الت" األونروا" دهور داخل مخيم خان الشيح على التدخل العاجل وا 

 .بريف دمشق الغربي وتجنيبه مصيرًا مشابهًا لمخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق

إلى المفوض العام لألونروا  9034-7-99وطالب مركز العودة في خطاب وجهه يوم الجمعة 
بيير كرينبول بخصوص الوضع اإلنساني في مخيم خان الشيح، من األنروا إدخال مساعدات 

سانية للمخيم، وبممارسة صالحياتها كصاحبة والية على الالجئين الفلسطينيين وبالتشبيك مع إن
المنظمات الدولية األخرى وتسهيل إدخال مساعداتها إلى قلب المخيم وعلى رأسها مكتب تنسيق 

 .الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة

 
التشغيلية لمستوصف األونروا في مخيم كما شدد المركز في خطابه على ضرورة زيادة الطاقة 

سعافات الستقبال المرضى والجرحى وتقديم األدوية  خان الشيح، وافتتاح غرفة عمليات مصغرة وا 
ألف مدني بحاجة للرعاية الطبية  39آالف طفل و 1لهم، منوهًا إلى أن المخيم يضم نحو 

دخال المساعدات اإلنسانية إلى داخل المخيم  .واإلسعافات وا 

كد الخطاب على أهمية تسليم مساعدات األونروا المالية داخل مخيم خان الشيح وتجنيب وأ
 .األهالي خطر االعتقال والقتل خالل التوجه إلى العاصمة دمشق الستالم المساعدات

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد أصدرت بيان طالبت فيه الحكومة 
مفروض على المخيم وفتح الطرق والسماح الفوري للطواقم الطبية السورية بكسر الحصار ال

بالدخول إلى المخيم النقاذ الجرحى وتقديم المعونات والخدمات الطبية اإلسعافية الالزمة ودعت 
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المجتمع الدولي للقيام بالدور المنوط به في حفظ السلم واألمن الدوليين والضغط على أطراف 
تقديم الحماية لالجئين الفلسطينيين داخل و  مخيمات الفلسطينيةالصراع في سورية لتحييد ال

المخيمات باعتبارها مخيمات لجوء معترفًا بها من قبل الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 
 .الفلسطينيين األونروا

يشار أن الطائرات الحربية كانت قد كثفت غاراتها على المخيم منذ نهاية الشهر الماضي ما 
عن وقوع العشرات من الضحايا والجرحى باإلضافة إلى دمار كبير في منازل المدنيين،  أسفر

ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء أحداث الحرب (371)ووثقت مجموعة العمل 
 .في سورية

 
معتقاًل فلسطينيًا سوريًا في سجون النظام السوري ( 3012)إلى ذلك، يعاني أهالي ما يزيد عن 

غياب أي معلومة عن مصير أبنائهم، حيث يتم تغييبهم دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم  من
 .أو أي معلومات عن الوضع الصحي للمعتقلين

وهم غالبًا من الضباط والمسؤولين " بتجار المعتقلين"األمر الذي يفتح الباب أمام من باتوا يسمون 
حيث يقومون بابتزاز أهالي المعتقلين .مقربين منهماألمنيين في األفرع األمنية السورية أو من ال

إلى آخر " تاجر"مقابل بعض المعلومات عنهم وعن أوضاعهم، ويختلف ثمن المعلومات من 
 .في بعض األحيان( $9000)حيث يصل ثمن المعلومة إلى 

هم بأن" بالكبار"فيما يقوم بعض المسؤولين الذين وصفهم بعض أهالي المعتقلين لمجموعة العمل 
ويضيف األهالي، .مقابل إطالق سراح بعض المعتقلين( $30000)يتقاضون مبالغ قد تصل إلى 
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الذين يأخذون المبالغ ويقدمون معلومات " النصابين"أن معظم من يقومون بتلك األعمال هم 
كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفون مع األهالي ويقطعون أي وسيلة للتواصل معهم بعد أخذ المال 

 .الي المعتقلينمن أه

 

 1122/ تموز ــ يوليو/ 12/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 35500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 495500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 4000) •

 .9035يوليو 
 .فلسطيني سوري في تركياالجئ ( 1000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 3000) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 73.9)أكثر من  •

 .9035األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 413)يومًا، والماء لـ ( 3329)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، و ( 3313)
 .ضحية( 317)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 214)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3374)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 70)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 115)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


